
Program för skärgården och Mälaröarna 

 

Storstaden Stockholm omges både i öster och i väster av storslaget landskap av öar. 

Stockholms vidsträckta skärgård - från Singö till Landsort - är med sina 30 000 öar och sin 

omväxlande och rika natur, från det yttersta havsbandet till den pulserande moderna 

storstaden, unik och saknar motstycke i världen. Också Mälaröarna med sin skönhet och 

rikedom av natur, historia och kulturarv är en omistlig del av Stockholmsregionens 

naturmiljö.  

 

En levande skärgård året runt förutsätter att människor bor, verkar och bedriver 

näringsverksamhet i skärgården. Skärgården är en glesbygd, som präglas av småskalighet, 

glesa trafikförbindelser och starkt säsongsberoende. Mälaröarna är en blandning av landsbygd 

och glesbygd. I både skärgården och på Mälaröarna finns det plats för både fastboende, 

fritidsboende och turister. Men, skärgården och Mälaröarna måste vårdas och värnas för att 

kunna förbli vad den är idag för alla som vistas i och besöker den. 

 

 Skärgårdens naturvärden och kulturmiljö ska värnas. Försvarets frigjorda mark ska i 

första hand användas för det rörliga friluftslivet. Privatisering av markområden ska 

begränsas. Nya hamnar och farleder ska planeras med varsamhet. 

 

 Skärgårdens och Mälaröarnas landskap ska vara tillgängligt för alla. Vi värnar 

allemansrätten och ett starkt strandskydd, för både naturens och friluftslivets skull. 

 

 Skärgårdens och Mälaröarnas företagare är ofta enmans- eller småföretagare, som 

kombinerar olika näringsverksamheter beroende på säsong. Samhällets regelsystem 

måste ta hänsyn till dessa villkor. 

 

 Fler bostäder, inte minst småskaliga hyresbostäder, ska byggas bl.a. på en del av den 

frigjorda försvarsmarken. Bostadssituationen kräver samarbete mellan berörda 

kommuner, Skärgårdsstiftelsen och regionala organ. 

 

 Kollektivtrafiken, framför allt på vattnet, ska byggas ut. De olika aktörerna inom 

kollektivtrafiken ska ha ett gemensamt system för tidtabeller och avgifter. 

 

 Säkerheten på sjön ska höjas. Från 1 juni 2010 gäller samma villkor för alkohol vid 

sjötrafik som gäller vägtrafik. Nolltolerans för döda och allvarligt skadade på sjön ska 

vara målet. Övervakning av sjöfartens hastigheter och utsläpp ska skärpas. Sjöpolisens 

nedrustning ska vändas i upprustning. 

 

 Det krävs en säker tillgång till både sjukvård och sjuktransporter i skärgården året 

runt. Olika myndigheters räddningshelikoptrar måste samverka i planering, basering 

och användning av helikoptrarna. 

 

Både storstad och glesbygd på land och på öar - det är Stockholmsregionens styrka. Här finns 

möjligheter att bo och verka i allt från citypulsen över den gröna trädgårdsstaden till slätterna, 

skogarna och öarna. En levande skärgård och levande Mälaröar är en viktig del i den 

regionala utvecklingen - och utveckling är en nödvändighet för en levande skärgård. Hållbar 

utveckling, där livskvalitet, god miljö och ekonomisk tillväxt är sinsemellan ofrånkomliga 

delar, är extra aktuellt. Det gäller för bofasta såväl som delårsboende. 

 



Skärgården och Mälaröarna är en enastående natur- och kulturmiljö som måste säkras för 

framtida generationer. Människornas och sjöfartens skadliga påverkan, med bl.a. 

nedsmutsning och erosion, ska minimeras. Bevarande och utvecklande av kulturmiljön 

förutsätter att skärgården är levande året om. Friluftsliv och turism är en tillväxtfaktor inte 

minst för skärgården och Stockholmsregionens glesbygd. 

 

En väl fungerande kollektivtrafik på vattnet stärker förutsättningarna för fler att kunna bedriva 

företagande i skärgården, för fler att kunna arbetspendla från skärgården till fastlandet liksom 

för fler att kunna besöka skärgården också utanför sommarmånaderna. Skärgården kan leva 

året runt och lever året runt. Förutsättningarna för en utvecklad åretruntturism i skärgården är 

stora för en växande besöksnäring. Landstingets fraktstöd till företag i skärgården är av stor 

betydelse. 

 

Tillgänglighet och goda möjligheter att ta sig mellan arbete, jobb och fritid är grundläggande. 

En pålitlig och väl fungerande och samordnad kollektivtrafik både på land och vatten är 

särskilt för människor i skärgården. Tillgång till bostäder, där också hyresrätter skulle öka 

mångfalden, är avgörande för öarnas framtid som året-runt-samhällen, så att äldre ska kunna 

bo kvar och yngre inleda sin boendekarriär. 

 

Skärgårdens och Mälaröarnas invånare ska kunna känna trygghet under hela året. Det innebär 

god tillgång till sjukvård liksom ett fungerande rättsväsende också i övärlden. Säkerheten på 

sjön ska värnas. 


